Regler for sejlads og brug af området - Bølling Sø
I medfør af Naturklagenævnets afgørelse om fredning af Bølling Sø og omgivende arealer fastlægges
følgende regler for sejlads og brug af det statsejede område ved Bølling Sø:
Sejlads på søen:
Sejlads er tilladt hele året med robåde, kanoer og kajakker samt tømmerflåder uden brug af motor og sejl i
den del af Bølling Sø, der ligger vest for højspændingsledningen
Af hensyn til fugle- og dyrelivet er al form for sejlads øst for højspændingsledningen ikke tilladt.
Ved den markerede højmoserest må sejlads af hensyn til fuglelivet ikke ske nærmere end 50 m fra bredden
Isætning og optagning af både m.v. må kun finde sted ved pontonbroen på Kragelundvej ved søens
vestende.
Alle både, kanoer, kajakker m.v. skal optages efter brug og hjemtages hver dag
Ud for Ellevej etableres dog en plads, hvor både kan udsættes og ligge optrukket – betinget af medlemskab
af bådelaug
Både m.v. må ikke ligge for svaj eller ligge optrukket langs søbredden, når frases korte ophold på tilladte
landingspladser indenfor samme dag.
Af hensyn til natur- og kulturinteresser er adgangen til at gå i land begrænset til de tre steder, der er
angivet med rød prik på kortet.
Pas på – der er mange lavvandede områder i søen, men også dybe huller/render – redningsvest bør bæres.
Badning
Badning er tilladt
Fiskeri
Fiskeri med stang og snøre er tilladt i søen vest for højspændingsledningen.
Fiskeri med net, ruser og faststående redskaber er ikke tilladt.
Andre færdselsregler
Bølling Sø og de tilhørende søbredsområder rummer store natur- og kulturværdier. Tag hensyn til dem og
de andre besøgende i området.
Støjende adfærd, herunder brug af radioer og lignende er ikke tilladt på søen eller på de offentlige arealer,
herunder p-pladser, bål- og grillpladser.
Henkastning af affald er ikke tilladt – tag affaldet med hjem!

Brug af åben ild, herunder engangsgrill, er ikke tilladt udenfor de anviste bål- og grillpladser.
I tilfælde af isvintre, er færdsel på isen underlagt politiets bestemmelser herom.
Indsamling af planter, dyr og fortidsminder samt gravning i området er ikke tilladt (bortset fra fiskeri).
Brug af Bølling Sø til kommercielle aktiviteter - herunder kommerciel sejlads - må kun finde sted efter
forudgående aftale med Naturstyrelsen Søhøjlandet.
Evt. afvigelser fra ovenstående regler må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen.
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen Søhøjlandet
Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg
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